
 

 

Sopot, dnia 6 kwietnia 2020 r. 

L.dz. ZA1/517/2020 

 

 

       Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

w nawiązaniu do informacji dotyczących prowadzonych prac rządowych nad kolejnym pakietem 

ustaw mających na celu wsparcie firm w związku z epidemią koronawirusa (o Nowej Tarczy 

Antykryzysowej donosi m.in. Rzeczpospolita z 5 kwietnia 2020 r.1), działając w oparciu o przepis art. 

44 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2019 r. 2412; dalej: ustawa o skok), pragnę zwrócić się do Pana Premiera z 

prośbą o rozważenie możliwości uwzględnienia w ramach przygotowywanych rozwiązań 

legislacyjnych poniższych propozycji. 

 
1. Tymczasowe wprowadzenie możliwości obsługi przez Kasy na rzecz osób, które nie są ich 

członkami lub możliwości nabycia członkostwa w kasie przez osobę, która nie jest 

połączona więzią o jakiej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o skok  

 

W związku z potrzebą zapewnienia obywatelom jak najszerszego dostępu do usług finansowych  

w sytuacji gdy znaleźli się oni w szczególnych sytuacjach życiowych, związanych z ograniczonym 

dostępem do usług finansowych, koniecznością przebywania poza zwykłym miejscem pobytu albo 

brakiem dostępu do placówek instytucji finansowych, z których zwykle korzystali w miejscu pracy, do 

którego obecnie się nie udają, czy tez innymi utrudnieniami w ich funkcjonowaniu, zasadne wydaje 

się czasowe, na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego czy tez stanu epidemii, dozwolenia 

osobom, które nie są członkami kasy, korzystania ich usług. Może to zapewnić taki dostęp osobom, 

dla których w tym szczególnym okresie życia placówka Kasy jest najłatwiej dostępną albo nawet 

jedyną dostępną placówką instytucji finansowej.  

W celu realizacji tej potrzeby społecznej proponujemy uwzględnienie w ramach pakietu rozwiązań 

wchodzących w skład drugiej Tarczy Antykryzysowej następującej propozycji legislacyjnej:  

 

„Art. ... W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz nie 

dłużej niż przez 6 miesięcy po ich odwołaniu, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa może 

świadczyć usługi także na rzecz osób fizycznych, które nie są jej członkami.” 

 

2. Możliwość składania deklaracji członkowskich w spółdzielniach drogą elektroniczną  

                                                           
1
 https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200409663-Nowa-tarcza-antykryzysowa-Poczta-zajrzy-do-

kopert.html?fbclid=IwAR0qPUZ9HW2YwTQW7E8ohMaRiDx4RvT7vd0tCFbWp317fc4Kin1sb2Rs-mk 
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Środowisko spółdzielcze od dłuższego czasu zabiega o wprowadzenie możliwości składania 

deklaracji członkowskiej w sposób zdalny. W dobie cyfryzacji wymóg fizycznej obecności w placówce 

w celu nabycia członkostwa w spółdzielni jest wymogiem nadmiarowym, zaś w obecnej sytuacji 

zagrożenia COVID-19, obowiązkowej kwarantanny lub izolacji  wielu osób jak i obowiązujących 

zaleceń dotyczących pozostawania w domu stanowi dotkliwą barierę dla obywateli chcących 

przystąpić do spółdzielni i powinien być jak najszybciej wyeliminowany.  

W związku z powyższym pozwalam sobie przedstawić następującą propozycję legislacyjną. 

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285,  

z późn. zm.): 

1) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. § 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja 

powinna być złożona pod nieważnością na piśmie utrwalonym w postaci papierowej 

lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do 

doręczeń elektronicznych spółdzielni i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pisma utrwalone w 

postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Podpisana przez 

przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz 

miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, 

ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie 

przewiduje oraz inne dane przewidziane w statucie. W przypadku spółdzielni 

będących jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia  

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

(Dz.U.2019.1115 t.j. z dnia 2019.06.14) deklaracja może być również złożona pod 

nieważnością w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772 ustawy z dnia 

23.04.1964 r. kodeks cywilny (DZ.U. 2019. 1145 tj. z 2019.06.19). Do identyfikacji  

i weryfikacji tożsamości osoby, która ubiega się o przyjęcie członkostwa stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  

i finansowaniu terroryzmu.    

§ 2. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji, deklaruje się 

na piśmie. 

§ 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym oświadczeniu złożonym na piśmie wskazać 
spółdzielni osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. 
Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.”. 
 
 

3. Dopuszczenie możliwości przyjmowania przez Kasy wpłat gotówki na rachunek wierzyciela 
od każdego płatnika  

 
Propozycja ma na celu zwiększenie dostępności dla obywateli najbardziej podstawowych 

usług płatniczych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowej oraz Kasy Krajowej poprzez stworzenie możliwości przyjmowania przez spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe zleceń płatniczych wpłaty gotówki na rachunek wierzyciela oraz zleceń 

przekazu pieniężnego także od płatników nie będących członkami kas. Umożliwienie kasom przyjęcia 
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zlecenia płatniczego wpłaty gotówki na rachunek wierzyciela (czyli np. zapłaty rachunku za gaz czy za 

energię elektryczną) oraz zlecenia przekazu pieniężnego od każdego płatnika (nie tylko od członka tej 

SKOK) zwiększyłoby dostępność tych najbardziej podstawowych usług płatniczych dla wszystkich 

konsumentów, dzięki wykorzystaniu sieci placówek SKOK i posiadanej przez kasy i Kasę Krajową 

nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury. Usługi te są dziś dostępne między innymi w biurach usług 

płatniczych, które są wprawdzie dość liczne ale znajdują się z reguły w sklepach spożywczych  

i podobnych lokalizacjach, skupiających dużo ludzi. W obecnej sytuacji pożądane byłoby umożliwienie 

konsumentom korzystania z takich usług także w oddziałach SKOK, z dala od takich skupisk. Należy 

podkreślić, że specyfika tych usług płatniczych decyduje o tym, że ich wykonywanie nie generuje 

ryzyka dla oszczędności członków, zgromadzonych w kasie. Proponowana zmiana zakłada także 

umożliwienie członkom jednej kasy korzystania z rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem placówek 

innej kasy (w pełnym zakresie świadczonym przez daną SKOK), co zwiększy dostępność usług kas dla 

ich członków, stanowiąc zarazem realizację założeń Dyrektywy PSD i ustawy o usługach płatniczych. 

Poniżej przedstawiam propozycję zmiany legislacyjnej realizującą przestawiony powyżej postulat:   

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2386, z późn.zm.): 

1) w art. 3: 

 

a) w ust. 1 kropkę na końcu zdania skreśla się i dodaje się wyrazy: 

 

„oraz świadczenie usługi przekazu pieniężnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r.  o  usługach płatniczych.”; 

 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-5 w następującym brzmieniu: 

 

„4. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane przez kasy także na 

rzecz członków innej kasy.  

5. Rozliczenia gotówkowe w formie wpłat gotówki na rachunek wierzyciela mogą być 

prowadzone także na zlecenie osób fizycznych niebędących członkami kas. Kasa może 

świadczyć usługę przekazu pieniężnego także na rzecz osób fizycznych, niebędących 

członkami kasy”. 

 
 

4. Wyłączenie stosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych art. 97 ust.  

1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  

 

W ostatnim czasie podejmowane są działania, których celem jest z jednej strony zmniejszenie 

ryzyka ograniczenia dopływu kredytu do gospodarki (zjawisko credit-crunch), a z drugiej strony 

umożliwienie bankom zaabsorbowania większych strat co pozwoli na ograniczenie ryzyka upadłości. 

Jednym z takich działań było wydanie w dniu 18 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów 

uchylającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora 

ryzyka systemowego (Dz.U. poz. 473). W uzasadnieniu tej regulacji wskazano, że pandemia COVID-19 

przyczyniła się do materializacji ryzyka silnego spowolnienie gospodarczego w skali światowej,  
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w związku z czym należy spodziewać się znacznego ograniczenia podaży kredytu do gospodarki oraz 

ryzyka związanego ze słabością niektórych instytucji finansowych. Wskazano też, że Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego wydał oświadczenie w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu 

koronawirusa COVID-19 na sektor bankowy w Unii Europejskiej, w którym rekomenduje państwom, 

aby korzystały z elastyczności, jaka cechuje obowiązujące ramy prawne. 

W związku z powyższym w ocenie Kasy Krajowej odpowiednie działania mające na celu 

ograniczenie wpływu koronawirusa powinny być podjęte także w odniesieniu do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. Wydaje się, że zbliżony i zarazem pożądany efekt w przypadku kas, 

które nie podlegają obowiązkowi utrzymywania bufora mógłby zostać osiągnięty w drodze 

wyłączenia stosowania do kas przepisu art. 97 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowana depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795,  

z późn. zm.). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 

ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nie ma 

zastosowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Skoro polski ustawodawca 

zdecydował się na objęcie kas systemem instrumentów przymusowej restrukturyzacji, to jego celem 

powinno być takie ich ukształtowanie aby były one w najwyższym stopniu adekwatne do specyfiki 

kas, którą wyznacza m.in. nieznaczny udział kas w rynku usług finansowych w Polsce, niewielkie 

rozmiary większości kas, ograniczenie działalności kas do najprostszych usług finansowych, takich jak 

przyjmowanie lokat, udzielanie kredytów i pożyczek oraz świadczenie usług płatniczych. Wynikająca  

z obowiązujących przepisów ustawy o BFG możliwość nałożenia na kasy wymogu osiągnięcia 

wyższego niż przewidziany dla kas w ustawie o skok współczynnika wypłacalności, skutkującego 

koniecznością wyemitowania kosztownych dłużnych papierów wartościowych spełniających 

wymagania pozwalające na zaliczenie ich do MREL może mieć istotny negatywny wpływ na 

rentowność działalności SKOK i wynikającą z tego zdolność do budowania funduszy własnych. 

Wyłączenie stosowania w stosunku do kas art. 97 ust. 1 ustawy o BFG zwiększyłoby z jednej strony 

możliwość elastycznego reagowania kas na potrzeby kredytowe ich członków, pomagając im łatwiej 

przetrwać kryzys, z drugiej zaś zwiększyłoby możliwości kas budowania funduszy własnych, 

pozytywnie wpływając na ich stabilność. 

Należy zauważyć, że powyższy postulat wpisuje się również w rekomendacje Światowej Rady 

Unii Kredytowych z dnia 17 marca 2020 r. pn. ,,WOCCU RECOMMENDS REGULATORY FLEXIBILITY 

DURING COVID-19 PANDEMIC’’2. 

Dlatego też Kasa Krajowa zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do 

pakietu ustaw w ramach drugiej Tarczy Antykryzysowej poniższej propozycji legislacyjnej: 

 
W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795,  
z późn. zm.), w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
 

„1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do kas.”  

 

                                                           
2 https://advocate.woccu.org/?post=1792 (Dostęp: 17.03.2020) 

https://advocate.woccu.org/?post=1792
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5. Wprowadzenie moratorium w zakresie obowiązku utrzymywania współczynnika 

wypłacalności na poziomie określonym w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.  

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz wymogu kapitałowego na 

poziomie określonym w art. 74c ust. 1 tej ustawy  

Wobec przedłużania się  pandemii COVID-19 i coraz poważniejszych jej skutków dla 

gospodarki, niezależnie od postulowanego wyłączenia stosowania wobec kas art. 97 ust. 1 

ustawy o BFG, niezbędne wydaje się wprowadzenie jedynie tymczasowego rozwiązania, 

polegającego na zwolnieniu Kas przez okres pandemii także z obowiązku utrzymywania 

współczynnika wypłacalności na poziomie określonym w art. 24 ust. 5 ustawy o skok oraz 

wskaźnika kapitałowego na poziomie określonym w art. 74c ust. 1 tej ustawy. W związku  

z powyższym zwracamy się z prośbą uwzględnienie poniższej propozycji legislacyjnej:  

 

„Art. ……. . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

oraz nie dłużej niż przez 6 miesięcy po ich odwołaniu, przepisów art. 24 ust. 5 i art. 74c 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasy oszczędnościowo-kredytowych nie 

stosuje się.” 

 

6. Zapewnienie kasom i Kasie Krajowej dostępu do kredytu refinansowego NBP 
 

W obecnym stanie prawnym ustawa o Narodowym Banku Polskim przewiduje wyłącznie jedną 

możliwość pozyskania przez sektor SKOK kredytu z Narodowego Banku Polskiego, przy czym warunki 

jego udzielenia różnią się w sposób istotny od tych, jakie dotyczą zaciągania kredytu refinansowego w 

NBP przez banki. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 2, w przypadku zagrożenia płynności spółdzielczych 

kas oszczędnościowo-kredytowych NBP może udzielić Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-

Kredytowej kredytu krótkoterminowego na zasilenie funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa  

w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych, w razie zaistnienia groźby wyczerpania środków funduszu i pod warunkiem 

ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje na wniosek 

NBP opinię o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz o zdolności 

Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej do spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 

2, wraz z odsetkami (art. 43 ust. 3).  

Jak wynika z przytoczonych regulacji, kredyt może być udzielony wyłącznie Kasie Krajowej, a nie 

poszczególnym kasom; kredyt może być udzielony wyłącznie na zasilenie funduszu stabilizacyjnego  

w razie  zaistnienia groźby wyczerpania środków tego funduszu; kredyt może być wyłącznie kredytem 

krótkoterminowym, bez możliwości udzielenia kredytu do określonej kwoty w rachunku kredytu. 

W aktualnej sytuacji związanej z pandemią, a także w perspektywie jej nieuniknionych skutków, które 

niewątpliwie wiązać się będą ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kredyt, obecnie obowiązujące 

rozwiązania wydają się niewystarczające i nieadekwatne do potrzeb. Warto wskazać, że w stosunku 

do sektora SKOK brak jest większości instrumentów reagowania, jakie w trudnej sytuacji mogą być 

zastosowane względem banków, w tym celem podtrzymania lub zwiększenia akcji kredytowej (takich 

jak np. zastosowano na mocy wspomnianego już wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 

marca 2020 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego; Dz.U. poz. 473). 

Aczkolwiek w porównaniu do banków sektor SKOK prowadzi działalność w bardzo ograniczonym 

zakresie i na znacznie mniejszą skalę, to jednak skutki pandemii koronawirusa dotykają nie tylko 

https://sip.lex.pl/#/document/17901249?unitId=art(55)ust(1)&cm=DOCUMENT
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banków i ich klientów, lecz także członków kas jak i samych kas. Otwarcie kasom i Kasie Krajowej 

dostępu do kredytu refinansowego mogłoby choć w pewnym stopniu wspomóc zdolność kas do 

reagowania na potrzeby kredytowe ich członków 

Dlatego Kasa Krajowa pragnie zwrócić się z prośbą o rozważenie możliwości uwzględnienia w toku 

prowadzonych prac zmiany legislacyjnej, która umożliwiłaby udzielanie przez Narodowy Bank Polski, 

na zasadach analogicznych jak dla banków, kredytu refinansowego zarówno dla Kasy Krajowej, jak  

i dla poszczególnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

Ponadto wydaje się, że obecne rozwiązanie ustawowe zawarte w art. 43 ust. 2 ustawy o NBP, które – 

pomimo, że istnieje w systemie prawnym już od 2012 r. to nigdy nie było dotąd w praktyce 

wykorzystane - mogłoby zostać zastąpione rozwiązaniem bardziej funkcjonalnym, dostosowanym do 

aktualnych potrzeb. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o rozważenie możliwości 
uwzględnienia poniższej propozycji legislacyjnej:  
 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o Narodowym Banku Polskim: 
 
1) w art. 42 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Kredyt refinansowy może być udzielony także na rzecz spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej oraz na rzecz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej.”; 

 
2) w art. 43: 

 
1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 

„2. W przypadku zagrożenia płynności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej lub Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej NBP może 
udzielić odpowiednio spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub Krajowej 
Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej kredytu krótkoterminowego na 
uzupełnienie zasobów pieniężnych, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego 
zabezpieczenia. 
3. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje na wniosek NBP opinię o zdolności 
odpowiednio spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub Krajowej 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej do spłaty kredytu, o którym mowa  
w ust. 2 wraz z odsetkami.” 
 

2) ust. 4 skreśla się. 

 
7. Wprowadzenie możliwości obejmowania przez BFG udziałów w kasach jako 

najefektywniejszy sposób dokapitalizowania kas  
 
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do zadań Funduszu w zakresie 

restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, należy m.in. udzielanie 

zwrotnej pomocy finansowej. Z kolei w myśl art. 260 ust. 1 tej ustawy Fundusz, realizując zadanie,  
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o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, może udzielać kasom objętym systemem gwarantowania 

pożyczek, gwarancji lub poręczeń. Jednocześnie ustawa wskazuje, że środki uzyskane przez kasy  

w wyniku udzielenia przez Fundusz pożyczek, gwarancji lub poręczeń mogą być przeznaczone tylko 

na usunięcie niebezpieczeństwa niewypłacalności (art. 260 ust. 2) oraz że Fundusz może udzielić 

pożyczki kasie tylko w celu zaliczenia uzyskanych w ten sposób środków do funduszy własnych (ust. 

3).  

 

W tym kontekście wskazać należy, że udzielenie i wypłata pożyczki nie powoduje bezpośrednio,  

z chwilą dokonania jej wypłaty, usunięcia stanu niedopasowania aktywów i zobowiązań – 

zastosowanie tego instrumentu pozwala dopiero na stopniową poprawę sytuacji ekonomicznej 

restrukturyzowanej kasy na skutek gospodarowania środkami pieniężnymi otrzymanymi tytułem 

kredytu. Instrumentem, który pozwalałby osiągnąć taki skutek, byłoby natomiast objęcie przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziałów w restrukturyzowanej kasie. Taki instrument, mający 

również charakter zwrotny, zapewniałby równocześnie skutek, o którym mowa w art. 260 ust. 3, to 

znaczy zaliczenie uzyskanych w ten sposób środków do funduszy własnych.  

Wskazać należy, że w praktyce funkcjonowania Sektora SKOK odnotowano dwa przypadki, w których – 

pomimo gotowości ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wsparcia samodzielnej realizacji 

przez SKOK programu postępowania naprawczego oraz efektywnej działalności restrukturyzowanej 

kasy – ze względu na brak możliwości wywołania bezpośredniego skutku w postaci zniesienia stanu 

niedopasowania aktywów i zobowiązań takie przedsięwzięcie restrukturyzacyjne nie mogło zostać 

urzeczywistnione.  

 

Należy podkreślić, że samodzielna realizacja przez SKOK programu postępowania naprawczego 

stanowi rozwiązanie najbardziej korzystne dla członków kasy, a także dla całego sektora SKOK, nie 

wymaga przy tym udzielania pomocy bezzwrotnej (a tak dzieje się w przypadku przejęcia kasy przez 

bank) – jest to zatem rozwiązanie najbardziej korzystne także z punktu widzenia gospodarowania 

środkami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tym samym proponowana zmiana przyczyniłaby się 

w sposób istotny do zrealizowania celów procedowanej nowelizacji. 

 

W celu zwiększenia możliwości efektywnego wsparcia procesu restrukturyzacji spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych, który może być szczególnie niezbędny w czasach pandemii, 

postulujemy uwzględnienie w ramach pakietu zmian składających się na Drugą Tarczę Antykryzysową  

poniższej propozycji legislacyjnej obejmującej zmianę ustawy o BFG oraz ustawy o skok:  

I. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji: 

 

1) w art. 260: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Realizując zadanie, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, Fundusz może udzielać kasom objętym 

systemem gwarantowania pożyczek, gwarancji lub poręczeń, a także  obejmować udziały  

w kasach.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Środki uzyskane przez kasy objęte systemem gwarantowania w wyniku udzielenia przez Fundusz 

pożyczek, gwarancji, poręczeń lub objęcia udziałów, o których mowa w ust. 1, mogą być 
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przeznaczone tylko na usunięcie niebezpieczeństwa niewypłacalności, o ile spełnione zostały 

warunki, o których mowa w art. 261.”; 

2) w art. 261 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykazanie, że wysokość wnioskowanych przez kasę objętą systemem gwarantowania pożyczek, 

gwarancji, poręczeń lub udziałów oraz środków wydatkowanych przez Fundusz na wykup 

wierzytelności byłaby nie wyższa niż łączna maksymalna kwota z tytułu gwarancji w tej kasie liczona 

jako suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy;””; 

 

II. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych art. 

10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Członkami kasy mogą być także - działające wśród członków, o których mowa w ust. 1 - 

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn.zm.), jednostki organizacyjne 

kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe 

oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku nabywania 

udziałów w kasach na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1939  

z późn. zm.).”. 

 

Przedstawiając powyższe pragnę zapewnić Pana Ministra o gotowości Kasy Krajowej do 

współpracy i udzielania wszelkiej pomocy w ramach prac legislacyjnych dotyczących systemu 

spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych. 

 
 
 
Z wyrazami szacunku 

 

Rafał Matusiak 

Prezes 

 
 

Do wiadomości: 

Minister Finansów  - Pan Tadeusz Kościński, 

Minister Sprawiedliwości – Pan Zbigniew Ziobro, 

Marszałek Sejmu – Pani Elżbieta Witek, 

Minister Rozwoju – Pani Jadwiga Emilewicz, 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – Pan Jacek Jastrzębski, 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
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Minister Aktywów Państwowych – Pan Jacek Sasin, 

Sekretarz Stanu do Spraw Parlamentarnych w KPRM  - Pan Łukasz Schreiber, 

Przewodniczący sejmowej Komisji finansów publicznych - Pan Henryk Kowalczyk, 

Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i finansów – Pan Kazimierz Kleina. 

 

 
 


